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คู่มอืส าหรบัประชาชน : 29. การขออนญุาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 

หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ์ วธิกีาร เงื่อนไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณา

อนญุาต 

ผูใดจะรื้อถอนอาคารท่ีมีส่วนสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่

สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคารและอาคารท่ีอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือ

ท่ีสาธารณะน้อยกว่า๒เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้ง

ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน

นับแต่วันท่ีได้รับค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาให้ขยาย

เวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ง

การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้น

ก าหนดเวลาหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 

 

 

ช่องทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

เทศบาลต าบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเองณ

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปดิใหบ้รกิาร เปิด

ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการ
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(หมายเหตุ: -) ก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 

น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :45 วัน 

 

ล าดั

บ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่

รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคารพร้อม

เอกสาร 

(หมายเหตุ: (ณเทศบาลต าบลชะอวด)) 

1 วัน - 

 

2) การพจิารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา

เอกสารประกอบการขออนุญาต 

(หมายเหตุ: (ณเทศบาลต าบลชะอวด)) 

2 วัน - 

 

3) การพจิารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการ

ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ

สถานท่ีก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนท่ี

สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง

เช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศเขตปลอดภัย

ทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

7 วัน - 
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ล าดั

บ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่

รบัผดิชอบ 

(หมายเหตุ: (ณเทศบาลต าบลชะอวด)) 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบ

แปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต

รื้อถอนอาคาร (น.1) 

(หมายเหตุ: (ณเทศบาลต าบลชะอวด)) 

35 วัน - 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดั

บ 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิม่เตมิ 

(ถา้ม)ี 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต(ุกรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 

ฉบบัจรงิ0ชุด 

ส าเนา1ชุด 

หมายเหต(ุกรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

แบบค าขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร  (แบบข. 1) 

ฉบบัจรงิ1ชุด 

- 
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ล าดั

บ 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิม่เตมิ 

(ถา้ม)ี 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

ส าเนา0ชุด 

หมายเหต(ุเอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคมุของผู้ออกแบบขัน้ตอน

วธิีการและสิง่ป้องกนัวัสดรุว่งหลน่ในการรือ้

ถอนอาคาร (กรณทีี่เปน็อาคารมลีกัษณะ

ขนาดอยูใ่นประเภทเปน็วิชาชีพวศิวกรรม

ควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ1ชุด 

ส าเนา0ชุด 

หมายเหต(ุเอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

 

- 

5) 

 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่

ต้นฉบบัทกุหน้าพรอ้มเจา้ของทีด่นิลงนาม

รบัรองส าเนาทุกหนา้กรณผีูข้ออนุญาตไมใ่ช่

เจา้ของทีด่นิต้องมหีนงัสือยนิยอมของเจา้ของ

ที่ดนิใหร้ื้อถอนอาคารในทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ0ชุด 

ส าเนา1ชุด 

หมายเหต(ุเอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

6) 

 

ใบอนุญาตใหใ้ช้ทีด่นิและประกอบกจิการใน

นคิมอุตสาหกรรมหรอืใบอนญุาตฯฉบบัตอ่

อายหุรือใบอนุญาตใหใ้ช้ทีด่นิและประกอบ

- 
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ล าดั

บ 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิม่เตมิ 

(ถา้ม)ี 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงือ่นไขและ

แผนผงัทีด่นิแนบทา้ย (กรณอีาคารอยูใ่นนคิม

อุตสาหกรรม) 

ฉบบัจรงิ1ชุด 

ส าเนา0ชุด 

หมายเหต(ุเอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

7) 

 

กรณทีี่มกีารมอบอ านาจต้องมหีนงัสอืมอบ

อ านาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาทพรอ้มส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชนส าเนาทะเบียนบา้น

หรือหนงัสือเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบ

อ านาจ 

ฉบบัจรงิ1ชุด 

ส าเนา0ชุด 

หมายเหต(ุเอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

8) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบยีน

บา้นของผู้มอี านาจลงนามแทนนิตบิคุคลผูร้บั

มอบอ านาจเจา้ของที่ดนิ (กรณเีจ้าของที่ดนิ

เปน็นิตบิคุคล) 

ฉบบัจรงิ0ชุด 

ส าเนา1ชุด 

หมายเหต(ุเอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 
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ล าดั

บ 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิม่เตมิ 

(ถา้ม)ี 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

9) 

 

กรณทีี่มกีารมอบอ านาจต้องมหีนงัสอืมอบ

อ านาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาทพรอ้มส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชนส าเนาทะเบียนบา้น

หรือหนงัสือเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบ

อ านาจบัตรประชาชนและส าเนาทะเบยีนของ

ผู้มอี านาจลงนามแทนนติิบคุคลผูร้บัมอบ

อ านาจเจา้ของอาคาร (กรณีเจา้ของอาคาร

เปน็นิตบิคุคล) 

ฉบบัจรงิ0ชุด 

ส าเนา1ชุด 

หมายเหต(ุเอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

10) 

 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนิกผูอ้อกแบบพรอ้ม

ส าเนาใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพี

สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีทีเ่ปน็อาคารมี

ลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม) 

ฉบบัจรงิ1ชุด 

ส าเนา0ชุด 

หมายเหต(ุเอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

- 

11) 

 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้ม

ส าเนาใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพี
- 
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ล าดั

บ 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิม่เตมิ 

(ถา้ม)ี 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

วศิวกรรมควบคมุ (กรณทีี่เปน็อาคารมี

ลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวิชาชีพวศิวกรรม

ควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ1ชุด 

ส าเนา0ชุด 

หมายเหต(ุเอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

12) 

 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบ

แบบแปลนที่มลีายมอืชื่อพร้อมกบัเขยีนชื่อตวั

บรรจงและคณุวฒุทิี่อยูข่องสถาปนกิและ

วศิวกรผูอ้อกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัที ่10 

(พ.ศ.2528) 

ฉบบัจรงิ1ชุด 

ส าเนา0ชุด 

หมายเหต(ุเอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

- 

 

คา่ธรรมเนียม 

ล าดั

บ 

รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนียม (บาท / 

รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 

7 พ.ศ. 2528 ออกตามความใน

คา่ธรรมเนียม 0 บาท 
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ล าดั

บ 

รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนียม (บาท / 

รอ้ยละ) 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

(หมายเหตุ: -) 

 

 

ช่องทางการรอ้งเรยีน แนะน าบริการ 

ล าดั

บ 

ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) เทศบาลต าบลชะอวดโทร. 075-381303 

(หมายเหตุ: -) 

2) จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด)) 

 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 

1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต

กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 

- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต าบลคลอง

เกลืออ าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120 
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ล าดั

บ 

ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / 

โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption 

Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-

Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่ือการกรอก 

ล าดั

บ 

ชื่อแบบฟอรม์ 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 

 

 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 

หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิ

การและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและ

ส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวขอ้ง: 

1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

ระดบัผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นทีใ่ห้บรกิาร:ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบงัคบั/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศ

กระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 45.0 

 

ข้อมลูสถติิของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 
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ส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 19:50 / กนกอรเสตะพันธ์ 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือ

ส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


